152

MYKOLO KLEOPO OGINSKIO ATMINIMO, MUZIKINIO IR
RAÐYTINMIO PALIKIMO PUOSELËJIMAS BEI GAIVINIMAS

Pirmieji pasirengimo Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui – 250-osioms gimimo metinëms – darbai prasidëjo 2005-aisiais metais. Tada ëmë formuotis ir ðios
sukakties paminëjimo tarptautiniu mastu vizija. Buvo siekiama bendromis M. K. Oginskio gyvenimo,
veiklos ir kûrybos tyrinëtojø bei puoselëtojø jëgomis
sugràþinti M. K. Oginská ne tik á Lietuvos, bet ir á
visos Europos kultûrinio gyvenimo erdvæ, sudaryti galimybæ visuomenei já ir jo kûrybà geriau paþinti.
2005 m. buvo pradëtos rengti mokslinës konferencijos „Kunigaikðèiø Oginskiø politinë, kultûrinë
veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos“, kuriø moto tapo Mykolo Kleopo priesaikos þodþiai „Tëvynës labui áneðu savàjà dalá: turtà, darbà ir gyvenimà“, pasakyti Vilniuje 1794 m. balandþio 29 d., ásijungiant á Tado Kosciuðkos sukilëliø gretas.
2005–2015 m. Rietave, Vilniuje, Kaune ávyko
daugiau negu deðimt konferencijø, joms praneðimus
parengë apie ðimtas mokslininkø ir kitø tyrinëtojø
ið Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos. 2005–
2009 m. ávykusiø konferencijø medþiaga jau iðspausdinta ðiame leidinyje jau minëtoje dr. R. Ðmigelskytës-Stukienës sudarytoje knygoje – straipsniø
rinkinyje „Kunigaikðèiai Oginskiai Lietuvos istorijoje“ (Vilnius, 2010).
2005 m. Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus (direktorius Vytas Rutkauskas) inicijavo tarptautinës ðvieèiamosios koncertinës programos „Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias“ sklaidos projektà, kurá ágyvendinant 2005–2015 m. suorganizuota beveik 100 ávairiø koncertiniø renginiø. Á juos ásijungë ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Lenkijos,
Rusijos, Didþiosios Britanijos menininkai. Daugiau-

sia renginiø vyko su Mykolo Kleopo gyvenimu ir veikla susijusiose vietose – Rietave, Plungëje, Renave, Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Paeþeriuose, Alantoje, Birþuose, Minske, Maladeèinoje, Smurgainyse, Gardine, Uþutrakyje, Zalesëje, Maskvoje.
Nuo pat pradþiø á ðià programà aktyviai ásijungë
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dëstytoja dainininkë Auðra Liutkutë, vëliau prie jos prisijungë solistës Asta Krikðèiûnaitë, Regina Maciûtë, Joana Gedmintaitë. Aktorë ir renginiø reþisierë Virginija Kochanskytë, dainininkë Giedrë Zeicaitë ir pianistë Ðviesë Èepliauskaitë sukûrë ir vëlesniais metais iðplëtojo
koncertines programas „M. K. Oginskis: Tëvynei skiriu savo turtus, darbus ir gyvenimà“ bei „M. K.
Oginskio romansai ir gyvenimo poezija“. 2009 m.
jos áraðë ir iðleido kompaktinæ plokðtelæ „M. K. Oginskis. „Atsisveikinimas su Tëvyne“.
2006, 2007, 2010 m. „Polonezo kelio“ renginiuose
dalyvavo ir Didþiojoje Britanijoje gyvenantis
M. K. Oginskio proproprovaikaitis, muzikas ir daugelio knygø apie muzikà autorius bei Oginskiø giminës muzikinio palikimo tyrinëtojas ir populiarintojas
Ivas Zaluskis.
2006 m. buvusiuose Plungës kunigaikðèiø Oginskiø rûmuose, kuriuose veikia Þemaièiø dailës muziejus, buvo pradëti rengti tarptautiniai Oginskiø muzikos festivaliai. Juos organizuoja Plungës Mykolo
Oginskio meno mokykla, Þemaièiø dailës muziejus
ir Plungiðkiø draugija. 2007 m. ðis festivalis pavadintas Mykolo Oginskio vardu.
2012 m. pavasará Klaipëdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja ekspertë Vaiva Purlytë suorganizavo Klaipëdos muzikos mokyklø pianistø kon-

Kairëje: Pirmojo tarptautinio Oginskiø festivalio koncerte dainuoja buvusi Rietavo muzikos mokyklos absolventë Joana
Gedmintaitë, groja Kauno valstybinis choras (vadovas Petras Bingelis). 2006 m. Kæstuèio Jasaièio nuotrauka
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Nuo virðaus: Minsko istorijos muziejuje prie apskrito diskusijø stalo „Oginskiø kultûros kelias: tikslai ir galimybës. 2013-2“ –
Lietuvoje ir Baltarusijoje M. K. Oginskio puoselëjimu besirûpinanèiø valstybës ir kultûros ástaigø atstovai; Kultûros vakaro
„M. K. Oginskio polonezø kelias“, vykusio M. K. Èiurlionio namuose Vilniuje, akimirka. Ið kairës: pianistë Ðviesë
Èepliauskaitë, M. K. Èiurlionio namø direktorius Stasys Urbonas (1944–2014), Virginija Kochanskytë, Giedrë Zeicaitë.
2013 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Nuo virðaus: smuikininko virtuozo Vilhelmo Èepinskio vadovaujamas kvintetas „Camerata Palatina Vilnensis“ koncertuoja
2012 m. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdovø rûmai vykusiame ðvieèiamosios koncertinës
programos „Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias 2012“ renginyje; Ðvieèiamosios koncertinës programos „Mykolo Kleopo
Oginskio polonezø kelias 2010“ koncerto, vykusio LDM Taikomosios dailës muziejuje, dalyviai. Vyto Rutkausko nuotraukos
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certà, kuriame visuomenei buvo iðsamiai ir átaigiai pristatyta M. K. Oginskio sukurta fortepijoninë muzika.
Metams einant á koncertines programas Mykolo
Kleopo Oginskio kûrinius ásitraukti pradëjo, jubiliejui skirtuose renginiuose dalyvauti ëmë vis daugiau
iðkiliø muzikos atlikëjø.
2013 m. Rietave pradëti rengti tarptautiniai jaunøjø atlikëjø konkursai-festivaliai „Mykolo Kleopo
Oginskio perlai“. Juos organizuoja Mykolo Kleopo
Oginskio meno mokykla.
M. K. Oginskio jubiliejiniai metai Vilniaus miesto
rotuðëje buvo pradëti 2015 m. sausio 18 d. áspûdingu
renginiu, á kurá pakvietë Lietuvos muzikø sàjunga ir
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus.
Daugelyje 2015 m. vykusiø kultûriniø renginiø
skambëjo Mykolo Kleopo Oginskio ir jo giminës atstovø muzika, buvo skaitomos iðtraukos ið Mykolo
Kleopo Oginskio „Priesakø sûnui“, „Atsiminimø“,
„Laiðkø apie muzikà“.
Mokslininkai, archyvø darbuotojai toliau tyrinëjo
M. K. Oginskio raðytiná palikimà, Lietuvos ir kitø
pasaulio ðaliø archyvuose saugomus su M. K. Oginskio gyvenimu ir veikla susijusius dokumentus, ásigijo
ir á Lietuvà parveþë kai kuriø jø kopijas, rengë parodas, mokslines konferencijas.
LITEXPO parodø rûmuose vykstant Vilniaus knygø mugei, didelio susidomëjimo sulaukë Lietuvoje
lietuviø kalba iðleistø Mykolo Kleopo Oginskio knygø ir leidiniø apie já pristatymas.
Geguþës mënesá Mykolo Kleopo Oginskio 250øjø gimimo metiniø proga Florencijos (Italija) Ðv.
Kryþiaus bazilikoje ávyko M. K. Èiurlionio kvarteto
koncertas. Jame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos kultûros ministras Ðarûnas Birutis.
Pavasará Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje buvo atidaryta Lilijos Valatkienës nuotraukø paroda „Oginskiø kultûros paveldo keliai“, kuri vëliau aplankë ir daugelá parodø saliø bei muziejø.
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 10–12 klasiø moksleiviai dalyvavo edukacinëje programoje-protø
mûðyje „M. K. Oginskiui – 250“.
2015 m. geguþës 31 d. vykusiø renginiø gausa muzikos gerbëjus sukvietë á Rietavà. Oginskiø dvaro sodybos istorinëje Malûno tvenkinio Muzikantø saloje
ávyko Rietavo kultûros centro inicijuotas Rietavo M.
K. Oginskio meno mokyklos puèiamøjø orkestro koncertas. Mieste veikianèioje Þemaitijos kolegijoje Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus darbuo-

tojai pristatë fotodokumentinæ parodà „Mykolas Kleopas Oginskis“, o Baltarusijos Maladeèinos miesto M.
K. Oginskio valstybinës muzikos kolegijos simfoninis orkestras (vadovas – Baltarusijos Respublikos nusipelnæs kultûros veikëjas, Oginskiø paveldo puoselëtojas Grigorijus Soroka) gausiai susirinkusius rietaviðkius ir jø sveèius nudþiugino koncertine programa
„Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias“.
Jubiliejaus proga 2015 m. savo kelià po Lietuvà ir
uþsienio ðalis pradëjo dvi jubiliejui skirtos mobilios
stendinës parodos. Pirmàjà (tarptautinæ – lietuviø ir
anglø kalbomis) parengë Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejus kartu su Uþsienio reikalø ministerija, Lietuvos dailës muziejumi. Jos pristatymas visuomenei ávyko pavasará Lietuvos Respublikos Seimo
galerijoje. Vëliau paroda buvo eksponuojama uþsienio ðaliø ambasadose ir kt.
Antràjà parodà (edukacinæ, skirtà Lietuvos bendrojo
lavinimo mokykloms ir kitoms ðvietimo bei kultûros
ástaigoms) parengë Regionø kultûriniø iniciatyvø centras kartu su Lietuvos dailës muziejumi. Visuomenei
paroda buvo pristatyta per Muziejø naktá (geguþës
16-àjà) LDM Vilniaus paveikslø galerijoje. Èia ji eksponuota dvi savaites. Vëliau su paroda turëjo galimybæ susipaþinti Vilniuje veikianèio Lietuvos mokiniø
neformaliojo ðvietimo centro lankytojai. Ji buvo eksponuojama ir Þemaièiø dailës muziejuje, vasaros mënesiais – Palangos miesto savivaldybës vieðojoje bibliotekoje, prasidëjus mokslo metams – Plungës Mykolo Oginskio meno mokykloje, Kruonio gimnazijoje, Kruonio kultûros centre, Veisiejø regioniniame parke ir daugelyje kitø vietø.
Pavasará Rietave M. K. Oginskio meno mokykla ir
Rietavo savivaldybës kultûros centras surengë tarptautiná jaunøjø atlikëjø konkursà-festivalá „M. K.
Oginskio kûrybos perlai“.
Uostamiesèio gyventojai pasiklausyti Mykolo Kleopo Oginskio polonezø bei romansø turëjo progà
2015 m. birþelio 24 d. èia vykusioje tradicinëje poezijos ir muzikos ðventëje „Naktigonës“.
Liepos mënesio pradþioje Rietave Baltarusijos IKÁ
„Polonica Lithuanica“ pristatë M. K. Oginskio jubiliejui skirtà programà „Pokylis pas Oginská“.
Liepos mënesá Rietave buvo atidaryta tapybos ir
dokumentinës fotografijos paroda „Vilniaus polonezas Lietuvai“.
Vasarà vyko pësèiøjø þygis „Þemaitijos piliakalniais
ir kûlgrindomis“.

Liepos mënesio viduryje Vilniuje, Gariûnø verslo
centre, buvo atidaryta ir ilgà laikà èia veikë daugelio
tarptautiniø ekslibrisø konkursø organizatoriaus, dailininko ir þurnalisto bei knygø leidëjo Alfonso Èepausko 2015 m. inicijuoto tarptautinio ekslibrisø konkurso metu sukurtø ekslibrisø paroda „M. K. Oginskis – 250“. Ðiam konkursui kûrinius (191) pateikë
88 dailininkai ið 24 pasaulio ðaliø. Vëliau ði paroda
perkelta á Punskà, Rietavà, kitas Lietuvos vietoves, susijusias su Oginskiø giminës gyvenimu ir veikla.
2015 m. rugpjûèio mënesá tapybos paroda „Mykolas Kleopas Oginskis gráþta á tëvynæ“ atidaryta „Klaipëdos galerijos“ filiale veikianèiame mados ir verslo
centre „Herkaus galerija“.
Rugpjûèio mënesá surengto mototurizmo ralio dalyviai keliavo Mykolo Kleopo Oginskio keliais.
Jubiliejiniais metais Lietuvos mokyklose vyko dailës olimpiada „Lietuvos dvarø istorija“.
Rugsëjo 20–27 d. Rietave buvo surengta edukacinë savaitë „Kunigaikðèiø Oginskiø vieðnagë Rietave. 2015“.
Rugpjûèio 11 d. Vilniaus Ðv. Kotrynos baþnyèioje
ávyko koncertas, skirtas M. K. Oginskio 250-osioms
gimimo metinëms.
Tradicinis (jau deðimtasis) tarptautinis Mykolo
Oginskio festivalis, ðá kartà skirtas Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms metinëms, Plungëje vyko rugpjûèio 29–rugsëjo 26 dienomis.
Didelio visuomenës dëmesio sulaukë 2015 m. vasarà ir rudená Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdovø rûmai vykæ jubiliejui skirti renginiai. 2015 m. rugsëjo 16 d. klasikinës
muzikos gerbëjai buvo pakviesti pasiklausyti M. K.
Oginskio polonezø ir jo kûrybos ákvëptø originaliø
ðiuolaikiniø muzikos kûrëjø – Giedriaus Kuprevièiaus, Tomo Leiburo ir Ritos Maèiliûnaitës – kûriniø. Vakarà vedë muzikologas Viktoras Gerulaitis,
koncertavo solistai Mûza Rubackytë, Valentinas Gelgotas, Petras Vyðniauskas, Vidutis Lubauskas, Vytautas Giedraitis. Grojo Lietuvos kamerinis orkestras (dirigentas Juozas Domarkas).
Rugsëjo 7 d. Paryþiuje, UNESCO bûstinëje, vyko M. K. Oginskio jubiliejaus minëjimas, kuriame
dalyvavo daugiau negu 1 000 pasaulio diplomatø,
kultûros veikëjø, lietuviø iðeiviø. Èia vykusio koncerto „Laiðkai apie muzikà“ metu koncertavo Lietuvos M. K. Èiurlionio kvartetas, mecosopranas Elisabeta Zapolska (Lenkija) ir pianistë Jekaterina Gla-

zovskaja (Baltarusija). Ta paèia proga UNESCO bûstinëje buvo atidaryta Algimanto Aleksandravièiaus
(Lietuva), Proto Jarnuðkievièiaus (Lenkija) ir Vitalijaus Rakovièiaus (Baltarusija) fotografijø paroda „Atsisveikinimas su Tëvyne“.
Rugsëjo 17 d. Valdovø rûmø muziejuje surengta
tarptautinë mokslinë konferencija „Mykolas Kleopas
Oginskis. Asmenybë ir epocha“, kurioje praneðimus
perskaitë kunigaikðèiø Oginskiø giminës istorijà ir
M. K. Oginskio veiklà tiriantys Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos mokslininkai bei muziejininkai.
Visà savaitæ jubiliejui skirti tradicinës Mykoliniø
ðventës renginiai rugsëjo 20–25 d. vyko Rietave. Jø
metu daug jaunimo dalyvavo edukacinës savaitës renginiuose, visuomenei buvo pristatyta Europos paveldo dienø programa „Paveldëkime savo ateitá“, Rietavo Ðv. arkangelo Mykolo baþnyèioje atidaryta Aloyzo
Stasiulevièiaus tapybos darbø paroda „Vainikas Þemaièiø þemei“. Ðventës pirmàjà dienà Baltarusijos valstybinës muzikos akademijos puèiamøjø orkestras (vadovas Aleksejus Frolovas) bei kûrybinë jaunimo grupë „Oginskio studija“ (vadovas Dmitrijus Rogaèiovas) Rietavo miesto Laisvës aikðtëje surengë graþø koncertà-pasveikinimà. Tà savaitæ Rietave buvo pristatyta ir Lietuvos dailininkø sàjungos Klaipëdos skyriaus
vykdyto projekto „Sugráþimas á Tëvynæ“ metu surengta
paroda bei Lietuvos moksleiviø dailës olimpiados „Lietuvos dvarø istorijos“ laureatø kûryba.
Rietavo savivaldybës kultûros centre buvo parodyta opera vaikams ir jaunimui „Oginskio vaikystë“
(kompozitorius ir libreto autorius – Vidmantas Bartulis, reþisierius – Andrius Kurienius).
Rugsëjo 25 d. Rietavo Oginskiø kultûros istorijos
muziejuje vienuoliktà kartà surengta ðio muziejaus ir
Lietuvos istorijos instituto tarptautinë mokslinë konferencija „Kunigaikðèiø Oginskiø kultûrinës, politinës
veiklos pëdsakai: ateities perspektyvos“. Jai pasibaigus
koncertavo ansamblis „Trio de Vilna“, Virginija Kochanskytë, Liudas Mikalauskas, Giedrë Zeicaitë.
Rugsëjo 26-osios ryte vyko Rietavo kraðtieèiø klubo sueiga, o per pietus Rietavo parke, prieðais kolonas, þyminèias buvusiø Rietavo kunigaikðèiø Oginskiø dvaro rûmø vietà, iðkilmingai atidengtas paminklas, skirtas M. K. Oginskiui ir jo palikuoniø atminimui áamþinti (skulptorius Regimantas Midvikis,
1947–2015).
M. K. Oginskio jubiliejaus dienomis Rietave ðurmuliavo ir mugë, buvo pagerbti graþiausiø sodybø ir
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Nuo virðaus: tarptautinës kilnojamosios stendinës parodos „Sugráþimas á tëvynæ“ atidarymo Lietuvos Respublikos Seimo
galerijoje dalyviai. 2015 m. Danutës Mukienës nuotrauka; Tarptautinio tradicinio Mykolo Oginskio muzikos festivalio, vykusio
2013 m. buvusioje Plungës kunigaikðèiø Oginskiø dvaro sodyboje, klausytojai. Vyto Rutkausko nuotrauka

Nuo virðaus: 2014 m. Plungëje vykusio tarptautinio Mykolo Oginskio muzikos festivalio akimirka. Groja Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras, diriguoja Juozas Domarkas. 2014 m. Sauliaus Narkaus nuotrauka; 2015 m. sausio 18 d. Vilniaus rotuðëje
vykusio pirmojo M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinëms skirto renginio koncertinës programos organizatoriai ir dalyviai (ið
kairës): Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Lietuvos istorijos instituto LDK skyriaus
vedëja dr. Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë, Lietuvos muzikø sàjungos pirmininkë Audronë Þigaitytë-Nekroðienë, pianistë Ðviesë
Èepliauskaitë, dainininkë Giedrë Zeicaitë, dainininkas Liudas Mikalauskas, Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos moksleivë
Emilija Jokubaitytë, aktorë Virginija Kochanskytë, Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos direktorë Rita Urnieþienë, Regionø
kultûriniø iniciatyvø centro vadovë Danutë Mukienë, Rietavo savivaldybës meras Antanas Èerneckis. Alvydo Strièkos nuotrauka
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Nuo virðaus: Rietave vykusio tarptautinio apskritojo stalo „Oginskiø kultûros kelias 2013-1“ dalyviai, pasibaigus diskusijoms
Rietavo savivaldybëje. Aloyzo Stonkaus nuotrauka; Rietavo Oginskiø dvaro sodyboje pastatyto paminklo (skulptorius
Regimantas Midvikis), skirto Oginskiø atminimui áamþinti, atidengimo akimirka. 2015 m. Egidijaus Griciaus nuotrauka

geriausio metø ûkio konkursø nugalëtojai, koncertavo Þemaitijos regiono, Gulbenës (Latvija) puèiamøjø instrumentø orkestrai, grupë „Rondo“, Vaidas
Baumila ir Monika Linkytë, sveèiai ið Baltarusijos, o
ðeðtadienio vakare padangæ nuðvietë fejerverkai.
Ðventiniø renginiø savaitæ pabaigë jubiliejinë þemës ûkio paroda, kurioje buvo eksponuojama senovinë ir ðiuolaikinë þemës ûkio technika, gyvuliai ir
paukðèiai, vyko Rietavo meno kolektyvø, á sveèius
atvykusios kapelos „Sadûnai“ pasirodymai, teoriniai
ir praktiniai seminarai, kurie buvo skirti parodø sukaktims: 155-osioms metinëms nuo pirmosios þemës ûkio parodos surengimo ir 140-osioms metinëms nuo pirmosios tarptautinës þemës ûkio parodos atidarymo.
2015 m. rugsëjo 23 d. Kaune veikianèio Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus Mykolo
Þilinsko dailës galerijoje atidaryta jubiliejui skirta dailës paroda „Veidai ið bûtojo laiko“, kurioje pirmà
kartà visuomenei buvo plaèiai pristatyta iðlikusi kunigaikðèiø Oginskiø giminës meno kolekcijos dalis.
2015 m. rugsëjo 30 d. Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevièiaus salëje atidaryta ðio Universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekos bei Lietuvos valstybës istorijos archyvo ir Lietuvos istorijos instituto surengta paroda
„Ten, kur kvieèia tëvynës meilë ir pareiga“. Renginio
metu pristatytas ir ðios parodos katalogas.
Padidëjusá dëmesá Oginskiø giminës istorijai itin
pajuto muziejai – visus metus netrûko lankytojø Rietavo Oginskiø kultûros istorijos, Þemaièiø dailës, Veisiejø kraðto ir kt. muziejuose, vietovëse, susijusiose
su kunigaikðèiø Oginskiø gyvenimu ir veikla.
Toliau buvo plëtojamas bendradarbiavimas su

M. K. Oginskio atminimo puoselëtojais Baltarusijoje. Ten svarbiausi Mykolo Kleopo muzikinio palikimo sklaidos centrai, kaip ir anksèiau, buvo Minskas, Zalesë ir Maladeèina – miestas, kuriame veikianèios kolegijos auklëtiniai, vadovaujami direktoriaus
G. Sorokos, yra parengæ ne vienà M. K. Oginskio
atminimui skirtà koncertinæ programà. Jø klausytis
jau turëjo galimybæ ne tik Baltarusijos, Lietuvos, bet
ir Estijos, Rusijos, Lenkijos, Italijos, Prancûzijos, Ispanijos muzikos gerbëjai.
Vienas ið pagrindiniø Oginskiø giminës muzikinio palikimo sklaidos centrø uþsienyje yra pietrytinëje Lenkijos dalyje, Karpatø priekalnëse, esantis Ivonièiaus miestas, kuriame 1837 m. ásikûrusi Mykolo
Kleopo dukters Amelijos ir Teofilio Karolio Zaluskiø
ðeima kadaise buvusià maþai kam þinomà vietovæ pavertë populiariu, daugelio menininkø mëgstamu kurortu. 2006 m. èia pradëti rengti tarptautiniai „Kunigaikðèio Mykolo Kleopo Oginskio festivaliai“. Juos
organizuoja Bartolomëjus Bikovskis. Jis ásijungë ir á
Lietuvoje vykdytà pasirengimo Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinëms programà, dalyvavo 2008 m. Uþutrakyje vykusiose tarptautinio apskritojo stalo diskusijose „Oginskiø paveldo tiltai“.
Didelá darbà, puoselëdami ir populiarindami
Oginskiø giminës muzikiná paveldà, per pastaruosius
20 metø atliko Didþiojoje Britanijoje gyvenantys
M. K. Oginskio proproprovaikaièiai Ivas ir Andþejus Zaluskiai.
Jubiliejiniais metais daug ásimintinø renginiø, skirtø
M. K. Oginskio sukakèiai bei atminimui, raðytinio
ir muzikinio paveldo puoselëjimui bei populiarinimui,
ávyko ir kitø Lietuvos savivaldybiø, rajonø centruose,
miesteliuose ir kaimuose, ten veikianèiose ástaigose.303

Ðio skyriaus tekstas parengtas pagal informacijà, pateiktà: Vyto Rutkausko straipsnyje „Muzikiniai Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinës
programos akcentai“ („Mykolas Kleopas Oginskis. 24 polonezai fortepijonui“, Klaipëda: Klaipëdos universiteto leidykla, 2012, p. 3–4); 2015 m.
parengtos tarptautinës stendinës parodos „Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833): Sugráþimas á tëvynæ“ tekstuose; interneto svetainëje „Mykolas
Kleopas Oginskis (1765–1833)“ http://www.mko.lt/; þurnale „Þemaièiø þemë“ (2006–2015).
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